
Z á p i s n i c a 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hýľove, konaného dňa 17.03.2018 

 

 

 

Program: 
 
      1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Informácie 
4. Schválenie kúpno – predajnej zmluvy 
5. Prerokovanie nájomnej zmluvy – cirkev 
6. Prerokovanie žiadosti o odpredaj obecného majetku 
7. Rôzne 
8. Uznesenia  

      9. Záver 
 
K bodu č. 1: 
     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, na ktorom privítal poslancov  
OcZ, hlavnú kontrolórku obce a verejnosť. 
 
K bodu č. 2: 
    Za zapisovateľa bol zvolený Ing. Antón Rusnák a za overovateľov  Peter Harman 
a Vladimír Bernát. 
 
K bodu č. 3: 

   Starosta obce informoval o: 
                      - stave na účtoch k :16.03.2018  hl. účet                                     13.581,96 €       
                                                                          šk. jedáleň                                     563,35 €   
                                                                          inv. účet                                    39.000,52 € 
                                                                          úver. účet                                  23.353,56 € 
- stave MAS, pripravovanm projekte sociálnych zariadení na ihrisku. 
 
K bodu č. 4: 

     Starosta obce predložil zastupiteľstvu kúpnu zmluvu o schválenom  predaji obecného 
majetku (parcela KN-E č. 629 – orná pôda, o výmere 1381) pre DURCHMONT, s. r.o, Hýľov 
172, ktorú zastupiteľstvo po oboznámení sa s ňou a jej prerokovaní ju schválilo. 
 
K bodu č. 5: 

    Starosta obce informoval zastupiteľstvo o predložení prepracovanej (vypustenie podmienky 
obce o práve užívania miestnosti na voľnočasové aktivity obce) nájomnej zmluvy na pozemok 
pod školskou budovou  zo strany Cirkvi bez predošlého oznámenia obci na jej podpis. Obecné 
zastupiteľstvo s tým nesúhlasí a trvá na podmienke obce. 
 



K bodu č.6: 

   Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o odpredaj obecného majetku podanú 
Stanislavom Hužvárom s tým, že žiadosti nemožno vyhovieť z dôvodu, že žiadaná obecná 
parcela pozemku o odpredaj hraníči s pozemkom, ktorého evidovaným vlastníkom v katastri 
nehnuteľnosti nie je žiadateľ o predaj pozemku. 
 
K bodu č. 7: 

    a) bola prerokovaná a schválená zmluva o zriadení vecného bremena a tiež dodatok k tejto 
zmluve o zriadení vecného bremená, 
    b) starosta obce informoval o odmietnutí podpísania kúpnych zmlúv pozemkov na 
rozšírenie cintorína, 
    c) starosta obce informoval zastupiteľstvo o konaní festivalu Rudohoria, ktorý sa bude 
konať 16.6.2018 v Malej Ide, kde vystúpi aj spevacká skupina Šafran z našej obce a tiež 
o súťaží vo varení guľášu a stanku obce. 
 
K bodu č. 8: 

    Zo zasadnutia boli prijaté jednotlivé uznesenia. 
 
K bodu č. 9: 

    Na záver starosta poďakoval poslancom, hlavnej kontrolórke a  verejnosti za účasť na 
zasadnutí a tým ho ukončil. 
 
 
 
 
                                                                                                             Stanislav Bernát 
                                                                                                                starosta obce 
 
 
Zapísal: Ing. Antón Rusnák 
Overil: Vladimír Bernát 
            Peter Harman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z N E S E N I A 

 
 

z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hýľove, konaného dňa 17.03.2018 

 
Uznesenie č.: 07/2018 
    Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov schvaľuje program zasadnutia tak ako je uvedený 
v zápisnici. 
Hlasovanie: Počet poslancov OcZ Hýľov.................................5 
                    Počet prítomných poslancov ...............................4 
                    Počet poslancov hlasujúcich za.............................4(Bernát, Harman,Ing. Rusnák, 
                                                                                                      Ing. Török) 
                    Počet poslancov hlasujúcich proti.........................0 
                    Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.........0 
 
Uznesenie č.: 08/2018 

   Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov berie na vedomie informácie podané starostom tak ako 
je uvedené v zápisnici. 
Hlasovanie: Počet poslancov OcZ Hýľov................................ 5 
                      Počet prítomných poslancov ................................4 
                      Počet poslancov hlasujúcich za............................4(Bernát, Harman, Ing. Rusnák,  
                                                                                                       Ing. Török)                                                    
                      Počet poslancov hlasujúcich proti.........................0 
                      Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.........0 
 
Uznesenie č.: 09/2018 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov schvaľuje  „Kúpnu zmluvu a zriadenie predkupného 
práva“ uzavretú podľa § 588 a § 602 a nasl. Občianského zákonníka o prevode majetku obce 
medzi predávajúcim Obcou Hýľov a kupujúcim DURCHMONT s.r.o., 044 12 Hýľov 172. 
Hlasovanie:   Počet poslancov OcZ Hýľov................................ 5 
                      Počet prítomných poslancov ................................4 
                      Počet poslancov hlasujúcich za............................4(Bernát, Harman, Ing. Rusnák,  
                                                                                                       Ing. Török)                                                    
                      Počet poslancov hlasujúcich proti.........................0 
                      Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.........0 
 
Uznesenie č.: 10/2018 

   Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy pozemku pod 
budovou bývalej školy s Cirkvou s podmienkou možnosti využívania priestorov pre 
voľnočasové aktivity obce a ich uvedením v zmluve. 
Hlasovanie:   Počet poslancov OcZ Hýľov...............................5 
                      Počet prítomných poslancov ..............................4 
                      Počet poslancov hlasujúcich za...........................3(Bernát, Harman, Ing. Rusnák)  
                      Počet poslancov hlasujúcich proti.........................1(Ing. Török) 
                      Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.........0 



Uznesenie č.: 11/2018 
   Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov nevyhovuje žiadosti Stanislava Hužvára, Hýľov 6, 
o odpredaj obecného majetku KN-C, zastavané plochy a nádvoria,  parc. č. 28/3 o výmere 67 
m2, k.ú. Hýľov, vedenej na LV č. 383 z dôvodu, že prevážna časť predmetnej parcely hraníči 
s pozemkom, ktorý je v katastri nehnuteľnosti vedený na iného vlastníka a nie žiadateľa. 
Hlasovanie:   Počet poslancov OcZ Hýľov................................ 5 
                      Počet prítomných poslancov ................................4 
                      Počet poslancov hlasujúcich za............................4(Bernát, Harman, Ing. Rusnák,  
                                                                                                       Ing. Török)                                                    
                      Počet poslancov hlasujúcich proti.........................0 
                      Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.........0 
 
Uznesenie č.: 12/2018 

   Obecné zastupiteľstvo Obce Hýľov schvaľuje „Zmluvu o zriadení vecného bremená“ a  
„Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremená“ medzi povinným z vecného bremená: 
1. Pavol Štefanovič, bytom Hýľov 74 
2. Monika Štefanovičova, bytom Hýľov 74 
3. Obec Hýľov, Hýľov 21 
a 
oprávneným z vecného bremená: 
1. Peter Kolesár, bytom Bukovec 248 
2. Ivana Štefanovičová, bytom Hýľov 74 
Hlasovanie: Počet poslancov OcZ Hýľov................................. 5 
                      Počet prítomných poslancov ................................4 
                      Počet poslancov hlasujúcich za............................4(Bernát, Harman, Ing. Rusnák,  
                                                                                                       Ing. Török)                                                    
                      Počet poslancov hlasujúcich proti.........................0 
                      Počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.........0 
 
 
 
  V Hýľove dňa 19.03.2018 
 
 
                                                                                                         Stanislav Bernát 
                                                                                                            starosta obce 
 
Zapísal: Ing. Antón Rusnák 
Overil: Vladimír Bernát 
            Peter Harman 
 
                                                                                                          

 


